
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

Palácio Vereador Lourival Tavares Cristo

ATA DA 34a SESSÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21a
LEGISLATURA, REALIZADA NO
DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022,
AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 25 (vinte e cinco) do mês de novembro do ano
de 2022 (dois mil e vinte e dois), no prédio do Legislativo Municipal,
denominado Vereador "Lourival Tavares Cristo", reuniu-se

ordinariamente a Câmara Municipal de Moju, sob a presidência da
Vereadora Eliomar Cruz da Silva, que obedecendo as formalidades legais e
regimentais em vigor, solicitou a Vice-presidente que efetuasse a chamada
para Verificação de quorum, constatando-se a presença dos vereadores:

Bruno Medeiros Quaresma-PL, Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC,
Dilcirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval
Pereira Barra-PC do B, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S.
Felix de Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB,
Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Correa-PSB,
Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Havendo número legal foi aberta
a presente Sessão, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, com

a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida foi feita a leitura
do expediente constante da pauta assim discriminado: Discussão e votação
a Ata da Sessão Ordinária anterior, não havendo discussão foi à votação,
sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes; Projeto de Lei
n007/2022, de autoria do Vereador Edeval Pereira Barra, que denomina
de "posto de saúde Waldemar da Silva Amaral (Seu Wadeco), o posto de
saúde da Vila Olho D'água Km 40; Projeto de Decreto Legislativo
n028/2022, de autoria do Vereador Alexandre Pinheiro Paes, que outorga
o Titulo de Cidadão Mojuense ao Senhor Adil Batista da Costa; Projeto de
Decreto Legislativo n029/2022, de autoria do Vereador Alexandre
Pinheiro Paes, que outorga o Titulo de Honra ao Mérito Senhor Fábio
Alberto Santos Martins; Projeto de Decreto Legislativo n030/2022, de
autoria da Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que outorga o Titulo de
Honra ao Mérito ao senhor Raimundo Simeão Corrêa; Projeto de Decreto
Legislativo n031/2022, de autoria da Vereadora Nilziele da Conceição
Corrêa, que outorga o Titulo de Honra ao Mérito ao Dr. Telysson Araújo
Furtado; Projeto de Decreto Legislativo n032/2022, de autoria da
Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que outorga o Titulo de Honra ao
Mérito ao senhor Denis da Cunha Moraes Gomes; Projeto de Decreto
Legislativo n033/2022, de autoria do Vereador Leandro Henrique
Cardoso da Rocha, que outorga o Titulo de Honra ao Mérito ao senhor
Manoel de Abreu Corrêa; Projeto de Decreto Legislativo n034/2022, de
autoria da Vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa, que outorga o Titulo
de Cidadão Mojuense ao professor Eginaldo Caldas Serrão; Projeto de
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Decreto Legislativo n035/2022, de autoria da Vereadora Cimira Eulália
da Cruz Sousa, que outorga o Titulo de Honra ao Mérito à Professora
Alcione Cei Alves; Projeto de Decreto Legislativo n036/2022, de autoria
da Vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa, que outorga o Titulo de
Cidadã Mojuense à senhora Maria do Socorro Mendes Dutra; Projeto de
Decreto Legislativo n037/2022, de autoria da Vereadora Cimira Eulália
da Cruz Sousa, que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao senhor
Kleiton do Socorro Rodrigues; Projeto de Decreto Legislativo
n038/2022, de autoria da Vereadora Kelly Fernanda da S. Felix de
Almeida, que outorga o Titulo de Cidadã Mojuense a senhora Rosa Maria
Vilhena Pinheiro; Projeto de Decreto Legislativo n039/2022, de autoria
da Vereadora Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, que outorga o Titulo
de Cidadão Mojuense ao Senhor Raimundo de Souza Malcher; Projeto de
Decreto Legislativo n040/2022, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Costa de Oliveira, que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao Dr.
Inocêncio Renato Gasparim; Projeto de Decreto Legislativo n041/2022,
de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que outorga o
Titulo de Cidadão Mojuense ao professor Joaquim Elito Serrão de
Carvalho; Projeto de Decreto Legislativo n042/2022, de autoria do
vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que outorga o Titulo de Cidadã
Mojuense a senhora Janete Nazaré de Paula Padilha; Projeto de Decreto
Legislativo n043/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher, que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao senhor José
'Cláudio Rodrigues; Projeto de Decreto Legislativo n046/2022, de autoria da
vereadora Eliomar Cruz da Silva, que outorga o Titulo de Cidadão mojuense ao

pastor Aldo da Anunciação Dutra, Projeto de Decreto Legislativo
n044/2022, de autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, que
outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao Sgt. PM Higor Antônio Ramos
Corrêa; Projeto de Decreto Legislativo n045/2022, de autoria do
vereador Iranilson Trindade da Silva, que outorga o Titulo de Honra ao
Mérito ao senhor Eder Pereira dos Santos; Projeto de Decreto Legislativo
n046/2022, de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, que outorga o
Titulo de Cidadão Mojuense ao pastor Aldo da Anunciação Dutra, Projeto
de Decreto Legislativo n047/2022, de autoria da vereadora Nilziele da
Conceição Corrêa, que outorga Título de Honra ao Mérito a senhora Arilene
Carvalho Costa, Requerimento n 184/2022 de autoria da vereadora
Dionete Moraes Peniche, solicitando a recuperação com terraplanagem do
ramal dos Cunha, até o final da linha escolar; Requerimento n 185/2022
de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, solicitando que o
executivo municipal possa assegurar através da secretaria municipal de
transporte horários especiais até às 18:00 hs, das linhas de ônibus para o

interior, no dia 04 de dezembro/22, dia do concurso publico municipal,
para atender os nossos munícipes do interior que irão prestar concurso;

Requerimento n186/2022 de autoria do vereador Bruno Medeiros
Quaresma, solicitando reparos na  escola Lauro Sodré, nesta cidade;
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Requerimento n 187/2022 de autoria do vereador Raimundo Edson
Duarte Malcher, solicitando ao executivo muncipal Iluminação pública da
Avenida das Palmeiras (trecho entre o Hospital e Maternidade Divino
Espírito Santo até o Posto Codipe, nesta cidade; Requerimento
n 188/2022 de autoria dos vereadores Eliomar Cruz da Silva e Bruno
Medeiros Quaresma, solicitando a construção de uma sala na casa familiar
rural, para abrigar as produções artísticas e culturais das comunidades
Quilombolas e outras produções artísticas da região; Requerimento n
189/2022, de autoria vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando ao
executivo municipal a pavimentação asfáltica na frente da comunidade

Envirateua, neste município de Moju; Requerimento n 190/2022 de autoria da
vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando ao executivo municipal a
aquisição de uma ambulância para atender q posto de saúde da comunidade
Nossa senhora das Graças, neste município; Requerimento n 191/2022 de
autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando ao executivo municipal
a implantação de novos pontos de iluninação pública nas ruas da Comunidade
do Castanhandeua, neste município. Dando prosseguimento, a senhora

presidenta determinou que fosse feita a segunda chamada para verificação
de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores: Bruno Medeiros

Quaresma-PL Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, Dilcirene Trindade
Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC do
B, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB,
Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martins-
PSC, Nilziele da Conceição Correa-PSB, Raimundo Edson Duarte
Malcher-MDB. Em seguida a senhora presidenta submeteu a discussão e
votação o requerimento n 184/2021 de autoria da vereadora Dionete
Moraes Peniche. que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo
mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação os requerimentos

n185 e 186/2022 de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que
foram discutidos pelo autor das matérias. Não havendo mais discussão, foi
â votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Submeteu a discussão e votação o requerimento n187/2021 de autoria
do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor
da matéria e pelo vereador Junil. Não havendo mais discussão, foi â
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com

a inclusão do vereador Junil Ramos Faro. Submeteu a discussão e votação
o requerimento n 188/2022 de autoria dos vereadores Eliomar Cruz da
Silva e Bruno Medeiros Quaresma, que foi discutido pelo veredaor Bruno
Qiuaresma. Não havendo mais discussão, foi â votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação os requerimentos ns 189 e 190/2022 de autoria da vereadora Nilziele

da Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo
mais discussão, foi â votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação requerimento

n191/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, que foi discutido
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pelo autor da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson e Bruno. Não

havendo mais discussão, foi â votação, sendo aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes, com a inclusão do vereadores Raimundo Edson

Duarte Malcher, Bruno Medeiros Quaresma. Submeteu a discussão e
votação os Decretos Legislativos ns 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034,
035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046 e 047/2022,
Não havendo discussão, foi â votação, sendo aprovados por unanimidade
dos vereadores presentes. Encaminhou para a comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final o Projeto de Lei n007/2022, de autoria do
Vereador Edeval pereira Barra, que Denomina de "Posto de saúde
Waldemar da Silva Amaral (Seu Wadeco), o posto de saúde da Vila Olho
D'água Km 40, para análise e emissão de parecer no prazo legal.
Expediente Oral: Vereador Edeval Pereira Barra, cumprimentou todos,
agradeceu a prefeita Nilma Lima e ao deputado Iran Lima pelos trabalhos
realizados na Comunidade São Sebastião em parceria com o prefeito
Macarrão de Tailândia. Pediu aos colegas vereadores que se unam para
tentar resolver o problema do trâsito em Moju, pois vem acontecendo
muitos acidentes. Pediu que sejam construídas lombadas na entrada dos
Condomínios Oton Gomes e Laércio Barbalho. Disse que os veredaores já
estiveram no DETRAN ano passado fazendo essa reivindicação e até o
momento não foram atendidos. Veredaor Raimundo Edson Duarte
Malcher, cumprimentou todos, disse que teve a oportunidade de está
fiscalizando alguns trabalhos que estão sendo realizados na zona rural do
município e parabenizou a prefeita Nilma pela realização desses trabalhos.
Agradeceu as parcerias que a prefeita Nilma Lima vem fazemdo com
algumas empresas e municípios. Disse que a prefeitura de Tailândia está
trabalhando na recuperalão do ramal do São Sebastião em parceria com a
prefeitura de Moju. Falou sobre os acidentes que estão acontecendo em
nosso município, disse que a prefeita está asfaltando e sinalizando as ruas,
mas precisam ser construídas lombadas, assim como precisa ser feito um

trabalho de educação no trânsito. Pediu que a prefeita faça um documento
junto ao SETRAN, para que possam ser construídas lomnadas na PA 252 e
na PA 150, onde também acontecem muitos acidentes. Disse que os
vereadores já foram até o DETRAN para pedir esses serviços e até agora
não foram atendidos. Convidou os colegas vereadores para irem até o
DETRAN pedir novamente esses serviços. Vereador Bruno Medeiros
Quaresma, cumprimentou todos, falou sobre as celebrações da semana da

consciência negra em nosso município. Disse que participou de um grande
evento na escola Lauro Sodre, onde na oportunidade pode verificar que a
escola necessita de alguns reparos. Esteve presente também na Casa
Familiar Rural e na comunidade Conceição do Mirindeua, participando de
eventos em homenagem a semana da Consciência Negra, onde ouviu uma

reivindicação dos moradores que solicitaram a construção de mais uma
sala na Casa Familiar Rural para abrigar os as produções artísticas e
culturais das comunidades Quilombolas e outras produções artísticas da
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região. Disse que esteve conversando com os chefes do DEMUTRAN sobre a
questão do transio em Moju, pois há a necessidade da intercessão do poder
público na questão do trânsito no municipio, pois estão acontecendo
muitos acidadentes. Convidou os colegas vereadores para irem até a
secretaria de transporte para tentar resolver essa problemática. Nada mais
havendo a tratar a senhora presidenta deu por encerrada a presente

Sessão, e para constar, mandou lavrar a presente Ata, que vai assinada

pela Presidenta, Vice-Presidenta, Secretário e demais Vereadores presentes
na referida sessão, depois de lida e aprovada.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 25/11/2022.
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